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Avtagende økonomisk vekst
I løpet av 2018 har det makroøkonomiske bildet endret seg betydelig. I begynnelsen av året var det
optimisme i USA, men særlig det at handelskrigen mellom USA og Kina eskalerte gjennom året som
har endret situasjonen. I tillegg har den amerikanske sentralbanken sendt rentene oppover. Begge
disse faktorene påvirker den globale økonomiske veksten negativt.
Året 2018 startet godt, spesielt i det norske aksjemarkedet, men endte i negativt terreng etter en
korreksjon på rundt 20 % på slutten av året. Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske
dollar, sank -7,04 prosent i desember, og var dermed ned -9,42 prosent i 2018. Hovedindeksen ved
Oslo Børs sank -7,15 prosent i desember, og var med dette ned -1,84 prosent for året.
I USA er over 800 000 offentlige ansatte rammet av stengte kontorer. Presidenten Trump har
besluttet at lønnen til offentlige ansatte skal fryses ut 2019. Når de offentlige kontorene er stengt
mottar over halvparten av de ansatte ikke lønn, resten er permittert. Trump vil stenge de offentlige
kontorene inntil han får penger til å bygge en mur på grensen mot Mexico. Det vil være sparsomt
med nøkkeltall fra USA så lenge offentlige kontorer er stengt. Arbeidsledigheten ble derimot i
desember målt til 3,9 prosent, og det ble meldt om at det skapt 312.000 nye jobber utenfor
jordbrukssektoren. Den årlige lønnsveksten var 3,2 prosent. Konjunkturoppgangen har kommet så
langt at lønnsveksten tar seg opp. Den årlige økonomiske veksten har vært over tre prosent, men
det forventes at den vil avta noe fremover som følge av handelskrigen mot Kina, og høyere renter.
Inflasjonen er kommet opp i 2,2 prosent, og det forventes derfor at den amerikanske sentralbanken
vil fortsette å øke renten, om enn i et noe lavere tempo enn tidligere. Rentene er noe høyere i USA
enn i Europa, og dette medfører at amerikanske dollar har styrket seg 0,59 prosent mot norske
kroner i desember. For hele 2018 steg dollar hele 5,45 prosent mot norske kroner. Dollarkursen var
på 8,64 mot norske kroner ved utgangen av 2018.
I EU lå den økonomiske veksten på 2,4 prosent i 2017, det var det høyeste nivået på ti år. For 2018
ventes veksten å falle til 2,1 prosent, for så å svekkes ytterligere til 1,9 prosent i 2019 og 1,7 prosent
i 2020. Arbeidsledigheten er på 6,7 prosent. De økonomisk stimuliene fra den europeiske
sentralbanken har fått ned arbeidsledigheten, samtidig som veksten har kommet opp. Veksten
antas å bli lavere når stimuliene forsvinner. Årlig kjerneinflasjon i EU er på 1,1 prosent, slik at
rentene trolig blir lave lenge i EU. Dette vil sannsynligvis være nok til at arbeidsledigheten ikke
begynner å stige igjen. Det mest spennende på kort sikt er om det britiske parlamentet godkjenner
uttredelsesavtalen som er forhandler frem mellom Storbritannia og EU. Uten avtale kan bli dyrt for
britene.

Kinas økonomi straffes hardt av amerikanske tollsatser, og det forventes at den kinesiske veksten vil
komme ned på 5 prosenttallet i 2019. Som følge av dette har kinesiske myndigheter begynt å lette på
skattene. Samtidig begynte den kinesiske valutaen yuan å svekke seg mot dollar. Det er ingen direkte
krise i kinesisk økonomi, men en liten nedgang som følge av handelskrigen mot USA.
Den andre vekstmotoren i Asia, India, holder imidlertid koken. Det internasjonale pengefondet, IMF,
tror den økonomiske veksten i India vil holde seg over syv prosent i 2019.
Futures prisen på olje sank 8,33 prosent fra 59,07 dollar per fat til 54,15 dollar per fat i desember.
For hele året sank futures prisen på olje 13,58 prosent ettersom prisen var på 62,66 dollar per fat ved
inngangen til 2018. OPEC kuttet, sammen med ikke-OPEC-medlemmer, produksjonen med 1,2
millioner fat per dag i desember. Over tid forventes det at dette produksjonskuttet vil balansere
oljemarkedet, og vil sannsynligvis stanse det pågående fallet i oljeprisen. Dersom oljeprisen ikke
faller videre, kan det likevel love godt for norsk økonomi.
Den norske arbeidsledigheten er, ifølge Statistisk Sentralbyrå, på 4,0 prosent av arbeidsstyrken,
sesongjustert for perioden september til november. Arbeidsledigheten synes å bølge litt frem og
tilbake rundt 4 prosent. Dette er en arbeidsledighet som ikke bidrar spesielt til inflasjon. Den årlige
norske kjerneinflasjonen er likevel på 2,2 prosent, noe over inflasjonsmålet som ble satt ned fra 2,5
til 2,0 prosent i løpet av 2018.
Spot-prisen for laks var rundt 66 kroner per kilo i slutten av desember, etter å vært på 54 kroner per
kilo i begynnelsen av måneden. I første uken av januar forventes lakseprisen å falle noe på grunn av
høyere slakting. Det er først og fremst etterspørsel fra Europa som er årsaken til prisoppgangen i
desember. Økt levering til Kina kan holde lakseprisen på et enda høyere nivå fremover.
Lavere global økonomisk vekst er dårlig nytt for aksjemarkedene, og den videre utviklingen i
aksjemarkedene i det nye året kan bli verre, før det blir bedre.
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FORTE Pengemarked
Kurs per 31.12.2018: 100,2554
Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide

FORTE Pengemarked leverte 0,10 prosent avkastning i desember, og er opp 1,25 prosent for året som
helhet. Referanseindeksen, ST1X, ga til sammenligning 0,04 prosent i desember, og er opp 0,52
prosent i 2018. Avkastningen preges fortsatt av det lave rentenivået.
3 måneders Nibor steg syv basispunkter i desember, til 1,27 prosent. Vi forventer at neste
renteheving fra Norges Bank kommer i mars neste år. Vi forventer derfor at 3 måneders Nibor vil
fortsette å stige fremover. Rentebanen til Norges Bank tilsier en innskuddsrente på 2 prosent 2 år
frem i tid. En slik rente vil sende 3 måneders Nibor opp i rundt 2,5 prosent.

Kilde: Online Trader

Kredittpåslaget for seniorlån, som fondet investerer i, steg åtte basispunkter i desember, og dette
hadde en negativ påvirkning på fondet. Årsaken til at kredittpåslaget steg, var høy aktivitet i
utstedelse av nye banklån. Med ny markedslikviditet på nyåret tror vi at kredittpåslaget vil synke litt.
Norges Bank har nå en innskuddsrente på 0,75 prosent. Oppgangen i norsk økonomi vil med stor
sannsynlighet fortsette, samtidig som den norske kronen har svekket seg mye. Det er derfor rom for
Norges Bank til å heve sin innskuddsrente to ganger i 2019.
I desember er det solgt og kjøpt et seniorlån i BN Bank.
Med høyere rente og høyere kredittpåslag har FORTE Pengemarked relativt god fart inn i det nye
året.

FORTE Obligasjon
Kurs per 31.12.2018: 111,0144
Ansvarlig forvalter: Jon Steinar Eide

Fondet fikk et moderat år i 2018. Avkastning ble på 0,10 prosent i desember. Det betyr at fondet har
gått 2,23 prosent i år. Fondets referanseindeks, ST4X, var opp 0,17 prosent i desember, og var dermed
opp 0,49 prosent i 2018. FORTE Obligasjon har høyest avkastning på 1,2,3,4,5,6 og 7 år, blant
investment grade obligasjonsfond på Oslo Børs!

Kilde: Bloomberg

Den blå kurven viser 5 års Nibor fastrente, som endte måneden på 1,80 prosent (ned 8 basispunkter),
mens den oransje kurven, som viser 3 måneders Nibor, endte måneden på 1,27 prosent (opp 7
basispunkter). Endringer i renter ga liten eller nærmest ingen effekt for fondet på grunn av at fondet
har veldig lav rentefølsomhet.
Det ble ikke foretatt noen handler i fondet i desember.

Kredittpåslaget (som hver bank betaler ut over Nibor renter ved etablering av nye lån) for
fondsobligasjoner og ansvarlige lån steg henholdsvis 11 og 8 basispunkter i desember. For seniorlån
var kredittpåslaget opp 8 basispunkter. Kredittpåslaget steg på grunn av stor emisjonsvirksomhet blant
landets banker, samtidig som det var dårlig likviditet i markedet. Dette hadde negativ påvirkning på
fondet.
Den amerikanske sentralbanken (FED) satte i desember opp styringsrenten med 0,25 prosent for fjerde
gang i 2018. Styringsrenten ligger da i intervallet 2,25 til 2,50 prosent. Samtidig annonserte FED at det
blir to og ikke tre rentehevinger til i 2019. FED må få kontroll på inflasjonen som ligger litt over
inflasjonsmålet. Høyere rente i USA vil medføre at amerikamske dollar mot norske kroner stiger videre.
Norges Bank kan ikke sitte stille å se på at den norske kronen blir lite verdt.
I Norge ligger også kjerneinflasjonen litt over inflasjonsmålet. Samtidig har den norske kronen svekket
seg mye mot de store valutaene, og det er derfor rom for Norges Bank til å sette opp sin
innskuddsrente et par ganger i 2019.
Det høye kredittpåslaget og litt høyere rente fører FORTE Obligasjon inn i det nye året med en høy
fremoverskuende rente.

FORTE Kreditt
Kurs per 31.12.2018: 99,913
Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen

FORTE Kreditt fikk en avkastning på 3,24 prosent i 2018. I desember var avkastningen -3,08 prosent.
Markedsuro og fallende oljepriser tok avkastningen en del ned mot slutten av året. Fondet hadde
fortsatt en klar meravkastning over sikre renter i 2018.
De viktigste positive bidragene kom fra Lebara (telekommunikasjon) som bidro med 30 basispunkter
(bp) i desember, fulgt av Exmar (+10 bp) og Dolphin Drilling (+6 bp). I de to første tilfellene kommer
kursgevinsten fra en positiv kreditt-utvikling. Negative bidrag kom fra Ensco (-79 bp), Borr Drilling (-30
bp) og Transocean (-18 bp). Disse verdifallene kommer først og fremst som en følge av en lavere
oljepris.
Fjoråret bød på betydelig volatilitet i kredittmarkedet. Kursutviklingen svingte mellom svært sterke og
svært svake markeder. Vår vurdering av markedet ved inngangen til 2019 er at kredittmarkedet
begynner året med relativt høye effektive renter, noe som gjør at vi ser betydelig verdi i
kredittobligasjoner. Vi ser også for oss at dette markedet har et ikke ubetydelig potensiale for
kursgevinster, særlig knyttet til høyere aktivitet for rigg-utstedere. Det er også håp om redusert stress
fra den politiske arenaen. Særlig vil vi fremheve at muligheten for en nedtrapping av handelskrigen
mellom USA og Kina kan gi lavere stress i finansmarkedene og høyere vekstforventninger globalt. En
endelig BREXIT-løsning vil kunne bidra til bedre likviditet. Budsjett-konflikten mellom Italia og Brüssel
later til å ha avtatt i intensitet. På den negative siden ser vi at avviklingen av sentralbankers
kvantitative lettelser vil begrense avkastningspotensialet, og øke volatiliteten i finansmarkedene. Til
tross for at vi i første rekke vil peke på verdsettelsen av obligasjonene og de fundamentale forholdene
i markedet, så ser vi også at det historisk har eksistert et sesongmønster i kredittmarkedet. Figuren
under viser et såkalt heat map av avkastningen i det amerikanske high yield markedet. Som det vil
fremgå av figuren er gjerne første halvår forbundet med positiv avkastning i kredittmarkedet.
Samlet er vår vurdering at vi forventer en avkastning i kredittmarkedet som ligger høyere enn
kupongrentene i de nærmeste månedene. Vi ser årsskiftet som en god kandidat for et positivt
vendepunkt i kredittmarkedet.

FORTE Norge
Kurs per 31.12.2018: 178,4504
Ansvarlig forvalter: Morten Schwarz

For året 2018 ble avkastningen i FORTE Norge på 0,4 prosent, sammenlignet med Oslo Børs’
referanseindeks, som oppnådde en negativ avkastning på -2,2 prosent. Det gir en meravkastning for
FORTE Norge på 2,6 prosentpoeng for 2018. Dette er innenfor vårt mål om 2-4 prosentpoeng årlig
meravkastning for FORTE Norge. Oslo Børs’ fondsindeks falt med -7,35 prosent i desember, mens
FORTE Norge hadde en avkastning på -9,18 prosent. Fondet ligger topp tre blant norske aksjefond på
tre års historikk og topp ti i 2018 av 82 norske fond! FORTE Norge har fire stjerner i Morningstar.
Oljeprisen svekket seg med fem dollar gjennom desember og Brent olje var om lag 54 dollar per fat
ved utgangen av måneden. Dette medførte at oljeprisen falt med omtrent 12 dollar i løpet av 2018,
hovedsakelig på grunn av øket tilbud av olje og svakere makroforhold. Innen oljerelatert sektor var
Equinor og TGS de største negative bidragsytere i FORTE Norge i desember. For hele 2018 var DNO og
BW Offshore de to mest positive aksjene innen oljerelatert sektor for FORTE Norge.
Lakseprisen hadde en noe stigende utvikling på slutten av måneden, med omsetninger fra lave 50-tall
i starten av desember til over 60 kroner kiloen for 4-5 kg laks ved årsslutt. Av aksjene innen
sjømatsektoren var Marine Harvest en liten positiv bidragsyter i FORTE Norge i desember, mens
Norway Royal Salmon hadde et negativt bidrag. Laksesektoren har vært en positiv bidragsyter for
FORTE Norge gjennom 2018, ved investeringer i Marine Harvest, Lerøy Seafood Group, Norway Royal
Salmon og Grieg Seafood.
I industrisegmentet bidro Tomra Systems med negativ avkastning i desember da sentimentet ble
svakere og England kom med signaler om å utsette implementeringen av pant noen år. Imidlertid ga
Tomra Systems og Kongsberg Gruppen begge et positivt bidrag i FORTE Norge for hele 2018.
Shipping var etter flere gode måneder en noe svakere sektor for fondet, og bare Golden Ocean kunne
vise til positiv avkastning i desember. Ratene kom generelt noe ned som en følge av øket usikkerhet
til den økonomiske veksten i verden. For hele 2018 kunne Golden Ocean og FLEX LNG vise til positive
bidrag.
Innen telekommunikasjon, media og teknologi hadde Nordic Semiconductor og Schibsted en svak
desember måned som en konsekvens av resultatvarsel i førstnevnte og generell markedsnedgang.
Telenor bidro igjen positivt til avkastningen i FORTE Norge, da aksjen ofte blir sett på som en defensiv
og trygg havn i mer urolige børstider.
Finanssektoren hadde en svak måned i desember, der bare Gjensidige kunne vise til positiv
avkastning av aksjene i denne sektoren i porteføljen. For året som helhet var også Gjensidige den
beste bidragsyteren innen sektoren for FORTE Norge, fulgt av Sparebank 1 SR-Bank.
En liten sektor som alle bidro positivt i 2018 var vår samling av aksjene Kid, Europris og XXL som alle
ga en positiv avkastning i FORTE Norge dette året.
Når vi nå går inn i et nytt år er det fortsatt betydelige svingninger i markedet, som følge av svakere
makroøkonomiske nøkkeltall og økt usikkerhet knyttet til den fremtidige inntjeningen til selskapene.
Vi nærmer oss tiden da selskapene skal rapportere resultatene for fjerde kvartal, og vi har en
spennende tid foran oss. Mange aksjekurser har korrigert mye ned det siste kvartalet. Dette vil gi
muligheter til å skape meravkastning for andelseierne i FORTE Norge også i 2019, og forhåpentligvis
en høyere absolutt avkastning.

FORTE Global
Kurs per 31.12.2018: 161,2016
Ansvarlig forvalter: Arne Eidshagen

FORTE Global opplevde en brutal desember måned. Fondet hadde en negativ avkastning på 6,43
prosent i desember. For hele 2018 har avkastningen vært på -11,98 prosent. Sektorene helse og
forsyning hadde den sterkeste utviklingen i desember på bekostning av energi og industri.
Betydelig volatilitet og kursfall preget fjoråret, noe som førte til at defensive sektorer outperformet de
mer sykliske sektorene, se figuren under som viser indeksverdier for mer- og mindreavkastning for
ulike sektorer mot det samlede globale aksjemarkedet.

Stemningen i det globale aksjemarkedet falt markant i løpet av desember. Bekymringer for
økonomiske nedgangskonjunkturer var den fremste årsaken til fallet. Blant de bakenforliggende
årsakene til det svekkede sentimentet, vil vi peke på at handelsdisputten mellom USA og Kina nå later
til å svekke den kinesiske realøkonomien. Det er grunn til å vente negative ringvirkninger av en
redusert kinesisk vekst.
Vi er glade for å kunne observere at handelsforhandlingene nå later til å gå sin gang, noe som gir
utsikter til høyere vekstutsikter og muligheter for høyere avkastning i det globale aksjemarkedet.
Tidlig i desember økte vi eksponeringen mot relativt konservative sektorer og stiler. Etter hvert økte vi
også energieksponeringen, ettersom vi tror at OPECs produksjonskutt etter hvert vil drive oljeprisen
opp, og med den etterspørselen etter energirelaterte tjenester.
Både den økte eksponeringen som sådan og den spesifikke allokeringen til energisektoren reflekterer
et mer positivt markedssyn ved inngangen til 2019.

FORTE Trønder
Kurs per 31.12.2018: 232,4053
Ansvarlig forvalter: Morten Schwarz

I 2018 hadde FORTE Trønder en positiv avkastning på 4,90 prosent, og ble det beste fondet i
kategorien «norske aksjefond» i 2018! Oslo Børs’ fondsindeks hadde til sammenligning en negativ
avkastning på 2,20 prosent, noe som gir en meravkastning på 7,10 prosentpoeng på året! Oslo Børs’
fondsindeks falt med 7,35 prosent i desember, mens FORTE Trønder falt med 6,36 prosent. Fondet har
5 stjerner i Morningstar. Også med 5-års historikk topper Forte Trønder kategorien «norske
aksjefond»!
I desember var Oslo Børs preget av videre fall i oljeprisen, og stor volatilitet i de globale
aksjemarkedene. Når man oppsummerer fjerde kvartal 2018, var Oslo Børs’ fondsindeks ned 14,60
prosent og oljeprisen ned rundt 35 prosent.
Av oljerelaterte aksjer i Forte Trønder var Equinor, Aker BP og DNO også denne måneden negative
bidragsytere til fondets avkastning, da de var ned mellom 8 og 13 prosent. DNO og Aker BP er
imidlertid to av de beste bidragsyterne til fondets meravkastning i 2018, etter en oppgang på 32 og 8
prosent.
Lakseprisen hadde en noe stigende utvikling på slutten av måneden, med omsetninger fra lave 50-tall
i starten av desember til over 60 kroner kiloen for 4-5 kg laks ved årsslutt. Selskapene innen
sjømatsektoren var derimot stort sett alle ned mellom 9 og 12 prosent i desember. Av sjømataksjene i
Forte Trønder var NTS et unntak, opp 0,8 prosent på måneden. I denne sektoren finner vi imidlertid i
sum de klart største positive bidragsyterne til fondets positive meravkastning i 2018. Salmar, NTS og
Norway Royal Salmon var for året opp henholdsvis 73, 39 og 35 prosent. Sjømat var årets klart
sterkeste sektor.
Av selskapene i fondet fra bank- og finanssektoren, var Melhusbanken vinneren i desember etter
oppgang på 3,40 prosent. De øvrige selskapene i sektoren var stort sett ned i linje med resten av
markedet i desember. Ser man på året som helhet, bidro både Sparebank 1 Midt-Norge og
Melhusbanken positivt til fondets avkastning etter oppgang på 2,40 og 1,70 prosent.
Innen teknologi- og telekommunikasjonssektoren bidro Telenor og Q-Free positivt etter oppgang på
rundt en prosent i desember. På den negative siden var Nordic Semiconductor ned 24 prosent, etter
at selskapet i begynnelsen av måneden kom med et negativt resultatvarsel for fjerde kvartal.
Av øvrige selskaper i Forte Trønder som utmerket seg denne måneden, bidro spesielt Torghatten
positivt til fondets meravkastning etter å ha steget med over 13 prosent. I 2018 var Torghatten opp 25
prosent.
Etter en brutal avslutning på børsåret, hvor de fleste globale aksjeindekser endte med røde tall for
året, er vi stolte over å ha skapt en absolutt avkastning på 4,90 prosent for våre kunder. Selv om
investeringsklimaet på slutten av året var preget av mye frykt, ser vi også mange muligheter. Vi brukte
avslutningen av året til å vekte oss opp i oljerelaterte aksjer, da vi tror oljeprisen vil utvikle seg positivt
det neste kvartalet, etter å ha satt en foreløpig bunn på rundt 50 dollar per fat på Brent. Den
kommende perioden vil for øvrig preges av selskapenes årsrapporter, hvorpå selskapenes signaler om
utsiktene fremover vil bli viktig. Vi forventer at volatiliteten i aksjemarkedene også vil prege deler av
børsåret 2019, men tror at det vil by på STORE MULIGHETER! Vår jakt på meravkastning fortsetter.

Julerallyet som uteble…
Desember og januar har historisk sett vært sterke måneder på børsen, og vi har hørt mye om
«julerally» og «nyttårsraketter» i børskommentarene rundt desember og januar. Ved utgangen av
desember måned kan man imidlertid konstatere at i alle fall «julerallyet» uteble denne gang.
Nedenfor kan man se gjennomsnittlig månedlig utvikling målt i prosent fra 1928 og frem til i dag på
den markedsledende S&P 500-indeksen i USA. Dette understreker at januar og februar vanligvis er en
sterk periode for utviklingen i aksjemarkedet. Slik er det også her hjemme.

Historiske data for hovedindeksen på Oslo Børs fra 1996 og frem til og med 2017 viser nemlig den
samme trenden. Desember måned har historisk gitt en gjennomsnittlig avkastning på i underkant av
tre prosent, mens januar måned i gjennomsnitt har gitt cirka en halv prosent siste 21 årene.
Årsaken til at man får denne effekten har vært omdiskutert, men noe av forklaringen kan være at forvalterne tilpasser porteføljene før årsslutt, og at det etter nyttår kommer ny likviditet inn i markedet i kjølvannet av nye budsjetter og investeringsbeslutninger. Ved inngangen til et nytt år er nok den generelle risikoviljen blant investorer også litt i den høye enden. En annen viktig driver for Oslo Børs sitt
vedkommende, er at også oljeprisen sesongmessig har en sterk periode på denne tiden.
Desember 2018 ble dog et unntak. S&P 500 var ned over ni prosent denne måneden, og Oslo Børs’
fondsindeks falt med over syv prosent i desember. Avslutningen på året bød på svært store svingninger, og var preget av dårligere makrotall enn ventet, i kombinasjon med en stadig vedvarende handelskrig mellom USA og Kina.

Oslo Børs var i 2018 opp omtrent 15 prosent på det meste, men endte ned over to prosent på året.
«Julerallyet» 2018 ble avlyst. Finnes det da et håp for «nyttårsrakettene»?
Vi leter videre i den «kvantitative verden».
Den sveitsiske investerings-banken UBS studerte for et par år siden utviklingen på S&P 500-indeksen
nesten 90 år tilbake i tid. Hensikten med studien var å kunne si noe fornuftig om utviklingen i januar
måned har noen «prediktiv verdi» for hvordan aksjemarkedet utvikler seg resten av året. De konkluderte:

Med andre ord, alt kan skje.
Fundamentalt tenker vi følgende om inngangen til 2019:
Vi forventer at volatiliteten i aksjemarkedene også vil prege deler av neste år, men at det vil by på
store muligheter, uansett årstid.

Godt nytt børsår!

Informasjonsmateriell utarbeidet av Forte Fondsforvaltning AS eller dets leverandører er kun generell informasjon om Forte Fondsforvaltning AS’
virksomhet, de produkter selskapet tilbyr eller generelt om markedet selskapet opererer innefor, og er på ingen måte en anbefaling av
investeringsvalg. FORTEfondenes historiske avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av
markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ, som følge av kurstap.

